
WEER GEWERKT AAN DE BAAN! 
 

In het weekende van zaterdag 18 februari en zondag 19 
februari 2006 is er weer hard gewerkt aan de baan. De 
1e bocht is behoorlijk aangepakt. 
 

De eerste – verharde – bocht was “te laag” en het 
hoogste punt van die bocht moest een stuk verder 
worden gelegd . De hele snelle jongens dreigden er 
uit te vliegen en moesten dus in de remmen.  
Maar “even” ophogen is er met zo’n verharde bocht 
niet bij. Eerst is ruim een kwart van de stenen uit de 
bocht gehaald. Aan de voorzijde van de baan, bij de 
startheuvel, stond een heel handig kraantje. En – het 
lijkt al zo gewoon, maar is toch wel heel bijzonder! – 
wederom geregeld door Olav.  
 

 
 

Kraanbediener Patrick zorgde dat de grond in een 
aanhanger terechtkwam en chauffeur Kees Moes 
reed heen en weer naar de achterkant van de baan. 
Met deze grond is de bocht dus behoorlijk hoger 
gemaakt, maar tegelijk ook een heel stuk langer.  
De opsluitbanden aan de onderzijde van de stenen 
zijn al weer aangebracht en de werkers zijn onder de 
stratenmakers-leiding van Willem begonnen aan het 
herbestraten van de nu wel heel lange bocht. En daar 
is zondag weer aan verder gewerkt! 
 

 
Ieder handje hulp is meegenomen! 
 

Ook is op diverse plaatsen op de baan, waar de 
grond toch nog behoorlijk is ingeklonken, wat extra 
gralux aangebracht.  

 
 

Zondag was er ook een afdelingsgtraining bij FCV 
Zoetermeer. Omdat er momenteel door “winterse 
omstandigheden” geen enkele baan van de 
verenigingen in de afd. West berijdbaar is en omdat 
een enkele daarvan ook nog eens schop is gegaan had 
het afdelingsbestuur Zoetermeer dus weer gevraagd. 
Trainer Dennis Wissink was heel erg enthousiast over 
ons “sportcomplex”. Hij vind het werkelijk fantastisch; 
zo’n mooie baan en als de baan niet berijdbaar is, kan 
er op asfalt worden getraind en dan ligt er ook nog een 
geweldig mountainbike parcours naast de deur!  
Dennis is dan ook van mening dat wij daar nooit meer 
weg moeten willen! En wie is het daar nu niet mee 
eens. 
Ondanks het hele vroege tijdstip waren er toch 12 
fanatieke fietscrossertjes die hun bed op tijd waren 
uitgegaan om al om 9.00 uur op de baan te zijn.  
 

 
Een spelletje fietsbal 
 
En dan 2 uur (!) lang training krijgen van Dennis 
Wissink. Met een kleine pauze was vervolgens groep 2 
aan de beurt. Die groep is eerst flink op de proef 
gesteld op de heuvels van het Buytenpark. Bij 
terugkomst heeft de groep nog starthek-training 
gedaan. Daarvoor heeft Hugo Diks gisteren een mobiel 
starthek opgehaald in Twello (Overrijssel).  
 

 
Het mobiele starthek 
 
De 3e groep is ook lekker het mountainbike-parcours 
gaan verkennen. En die leken bij terugkomst behoorlijk 
“aan de conditie-tand” te zijn gevoeld. 
 
Al met al een weekend vol actie! Volgende week is het 
weliswaar vakantie in de regio Haaglanden, maar de 
zaterdagtraining gaat gewoon door en ook zullen er 
zeker weer “handige handen” aan de slag zijn. 


